
DIY - Bygg isbane med murblokk for 
hockey og skøyter



Dette trenger du
Isbane med ytre dimensjoner 18 x 8,2 m:

• Finja Murblock Fordel 190 mm, 

86 stk.

• Presenning 10 x 20 m, velg hvit 

presenning for en lysere is.

• Trekjepper, ca. 25x48 mm, 4 stk.

• Mursnor, 60 m

Verktøy 

Hammer, målebånd, hansker, 

sag, laservater eller annet 

avrettingsinstrument.

En egen isbane utenfor døren er vinterens beste lekeplass både for barn og voksne når kulde treffer. Isbanen er lett å skape 

med Finjas murblokk og presenning. Bruk din egen hage eller slå sammen med naboer og bygninger på felles bakken. Når 

isen smelter, er det lett å rulle presenningen og bære blokkene bort.

Hva inspirerer deg? 

Mal linjer på presenningen og fullfør med 

ishockey mål. Bygg benker med gjenværende 

blokk og stabile brett og start en verdsatt turn-

ering. Med belysning vil det være flere timer  

på isen. Hvis det ikke er noe gatelys ved siden 

av, kan lyset ordnes ved hjelp av bygnings- 

belysning.

Vennligst ta et bilde og send e-post til Finja, 

info@finja.no, for å få arbeidet ditt publisert på 

nettsiden.

Tips! Bygningen er fleksibel, og du kan for eksempel velge mellom en mindre isbane i hagen eller en veldig stor park.
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Gjør dette:

Velg så flat overflate som mulig, 

ellers kan skråningen være for stor 

og vannet samles i den ene enden.

1. Sett ut kjepper i 
hjørnene
Spiss trekjeppene med en sag. Mål 

lengden på isbanene 18 x 8,2 m.  

Slå ned kjeppene med hammer der 

du vil ha hjørnene. Kryssmål diagon-

alt. Spenn opp mursnor i høyde med 

den ferdige kantlistens overkant. 

Kontroller med laservater slik at 

kantlisten kommer vannrett.

2. Plasser blokkene
Legg Murblokk Fordel langs linjen. 

Plasser blokkene med ca.

1 cm fra hverandre for å lette

presenningens arbeid. Om  

nødvendig, juster høyden med  

noe grus under blokkene.

3. Sett presenningen
Spred presenningen over hele 

overflaten og glatt. Legg deret-

ter den mot og over blokkene. 

4. Hell på vann
Fold ned presenningen på ut-

siden, løft blokkene forsiktig  

og brett presenningen under 

blokkene. Skyll i ca 30 mm 

vann og la det fryse. Fyll der-

etter med en annen 30 mm 

vann. Presenningen opprett-

holder vannet i tordenvær.

Se også vår film på finja.no

under Inspirert.
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Denne brosjyren har som formål å inspirere og vise eksempler på hvordan man kan utføre ulike

arbeidsoppgaver. Finja står ikke ansvarlig for konstruksjonsløsninger, da omgivelsene, underlagets

beskaffenhet og kvalitet spiller en viktig rolle. For aktuell informasjon, se alltid www.finja.no.

Husk at...
Grunneierens tillatelse er påkrevd, og i offentlig land er det kanskje nødvendig med politietillatelse. Når isen smelter, bør  

vannet ikke overstige 30 mm av sikkerhetshensyn. Fjern eventuelle blokker når det er tid for vannet å tømme.

Husk... Spill et trygt isbane. Sett opp regler for isbanen. Viktigst er at alle har på seg en hjelm.
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